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 מתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( ובעיתונות הכתובה הקמת מאגר ספקים לל 22-2 ' מספנייה 

 2022ינואר 

 

עדכן  הקים / למבקשת ל"(  החברההחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: " .1

ה מאגר  שירותיספקיאת  למתן  בתחוםם  ו  ם  )דיגיטל(  באינטרנט  הכתובהפרסום  פרסום   בעיתונות 

 . "השירותים"( –)להלן  אתר האינטרנט של החברהבהליך זה המפורסם בתנאים המפורטים ב

להיכלל  והמעוניינים לתת שירותים לחברה,  מבין    םשירותיהספקים נותני  הפניה נועדה להקמת מאגר   .2

מודעות בעיתונים בתחום בין היתר, שירותי פרסום כולל  למתן השירותים של החברהספקים במאגר ה

שידרשו    בנוסף  מכרזיםה ככל  החברה  לפרסומים  נדרשת  בסיסם  על  סטטוטוריים  הלכים  במסגרת 

המצורףלפרסם   המחיר  הצעת  בנספח  כמפורט  הכתובה  ובעיתונות  דיגיטליים    ' גכנספח    באמצעים 

וככל שיידרש החברה   השירותיםהאמור לעיל מהווה תיאור תמציתי ביותר של  .  שיידרש על ידי חברה

 .  תפנה לפי הצורך באמצעות אמצעי פרסום זמינים נוספים

, בכפוף לעמידה  בטופס המצורף  המעוניין להיכלל במאגר, רשאי לפנות לחברה בבקשה להיכלל במאגר .3

 בתנאי הסף המפורטים להלן ובהתאם לאמות המידה לצירוף למאגר, כמפורט להלן. 

  ת לשנה או יותר לפי החלטת החברה,רשימת הספקים תעודכן אח .4

ב  מציעכל   .5 להיכלל  ה  מאגרהמבקש  לוועדת  בכתב  בקשה  יגיש  לחברה  פרסום  שירותי   מכרזיםלמתן 

 מכרזיםבצירוף כל הפרטים והמסמכים הצריכים לעניין והוא ייכלל ברשימה אם תמצא אותו וועדת ה 

 מתאים.

שאליהם יבוצעו פניות לפרסום או לקבוצת    ,מאגרלכל מטלה, מבין הספקים ב הליך בחירת ספקים  נוהל   .6

באופן מחזורי הוגן וסבב  פנייה לספקים במאגר ככל שניתן בבעל פי המקובל החברה    פרסומים, יקבע

 ולצרכי פעילותה.  מרב היתרונות לחברההמבטיח 

השיקול העיקרי לבחירה עמידה בכל תנאי הפרסום הנדרשים על ידי החברה לגבי כל מטלה,  ל  בכפוף .7

יבוצע על בסיס   אליהם תבוצע פנייה פרטנית,  מבין הספקיםפרסום,  מתן שירותים לעבור כל מטלה ל
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נתן משקל לצבר יכל מטלה יבחר המציע בעל ההצעה הנמוכה ביותר, ולא יל  הצעת מחיר שתוגש על ידם.

   הזמנות קודמות מאותו ספק.  

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות תנאים להצטרפות למאגר ו/או לקבוע  .8

בהתאם  קבוצת פרסומים  מסוים או ל  פרסוםל ,מדדי איכות ו/או מדדים אחרים, בפניות מתוך המאגר

 לצרכיה. 

עדכון המאגר ייעשה באמצעות פרסום הזמנה פומבית להצטרפות למאגר ע“י החברה בהתאם לצרכיה   .9

 מעת לעת ולכל הפחות לשלוש שנים. 

מספקים   .10 הזמנות  הבנוהל  מתוך    מכרזיםוועדת  ספקים  למספר  לפנות  שירות  מאגר  הרשאית  למתן 

   .פרסומים או לסוג מסוים של פרסומיםפרסום מסוים או לקבוצת 

אין בפרסום הזמנה זו ו/או בגיבוש המאגר כדי לחייב את החברה באופן כלשהו להזמין פרסומים מאחד  .11

או יותר מבין הספקים אשר ייכללו במאגר ו/או כדי למנוע מהחברה לפעול להרחבת המאגר ולצרף נותני 

על   יזום  באופן  נוספים  ו/או  חדשים  הצעות שירותים  לקבלת  פומבית  פניה  לפרסם  ו/או  צרכיה  פי 

  בתחומים המפורטים במאגר.

 מאגר להקמת  ךלו"ז הלי .12

  5.1.22' דיום :  הליךמועד פרסום ה .1

 . 12:00שעה עד ה 11.1.22 -ג' ה  עד ליוםמועד הגשת שאלות הבהרה:  .2

 . 12:00שעה עד ה 16.1.22 -א' ה  עד ליוםמועד אחרון להגשת הצעות:  .3

  'גח נספלבקש מכל אחד מבין הספקים במאגר הצעת מחיר לצבר הזמנות מסוים במתכונת החברה רשאית  .4

להארכה לעוד שלושה של החברה  אופציה  עם  ,  החודשים ממועד הגשת  שלושהתוקף ההצעה: עד  צורף.  המ

 חודשים נוספים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החברה רשאית לשנות כל אחד מהתאריכים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד   הבהרה:

 האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.   

הודעה בדבר דחייה של אחד או יותר מן המועדים כאמור, ככל שתהייה כזו, תפורסם באתר 

באחריות כל מציע להתעדכן בכל שינוי במועד כלשהו,  - ww.mccp.co.ilw האינטרנט של החברה 

 ככל שיהיה. 

 

http://www.mccp.co.il/
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 מסמך א'

 הליך תנאי ה

 מבוא ומידע כללי .1

"( מזמינה בזאת מציעים  החברה  "  החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: 1.1

)להלן:  פרסום באינטרנט )דיגיטל( ובעיתונות כתובה    י מתן שירותטרף למאגר ספקים בנושא  להצ

     כי ההליך."( בהתאם למפורט במסמהשירותים "

 מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והפניה במסגרתו מופנית לשני המינים.  הליךה 1.2

 

ספקים העונים על דרישות החברה הל  כולל כ  לתקופה של שנה,  יוקם  הליךנשוא ה   המאגרמאגר  תקופת ה

עם אופציה של החברה להרחיב את תקופת המאגר ו/או להוסיף ספקים נוספים למאגר, להצטרף למאגר  

 "(. מאגר תקופת ה)להלן: "כפי שידרש 

 

 צטרפות למאגר לה מוקדמים תנאים .2

 תנאי סף מנהליים: 

 במשרדי רשם החברות/רשם השותפויותהמציע הינו תאגיד הרשום כחברה או שותפות רשומה   .2.1

 בישראל. 

 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה. .2.2

המציע הינו בעל כל האישורים והתצהירים הדרושים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .2.3

 .  1976 –התשל"ו 

 מינימום שכר ושילם כדין  על המציע להצהיר כי העסיקם  -זרים עובדים העסיק שהמציע ככל .2.4

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום, תשלום חובות מס, שכר  גופים עסקאות– חוק לפי

 . 1976 -מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו

 ערך מוסף מס חוק י"חדש( ועפ הכנסה )נוסח מס פקודת י"עפ חשבונות פנקסי מנהל המציע .2.5

 למנהל  מדווח- וכן הכנסותיו לע שומה לפקיד לדווח מלנהלם, נוהג פטור שהוא או 1975 ו"תשל

 מוסף. ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף  ערך מס
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 תנאי סף מקצועיים  

באינטרנט )דיגיטל( שירותי פרסום    במתן( שנים לפחות  שלוש)  3בעל וותק מקצועי של  המציע   .2.6

לפרסום   הנוגע  בכל  כתובה  לביצוע מכרזיםובעיתונות  כנדרש  פרסום  שירותי  אבל,  הודעות   ,

    עבודות לפי חוק התכנון והבנייה עבור גופים ציבוריים   

   ולצרפו להצעתו.  6פח א' מלא את נסלצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע ל

 

 הסף  בתנאי עמידתו  הוכחת לצורך ,להצעתו  לצרף המציע שעל מסמכים .3

 עוסק מורשה כדין.אישור  .3.1

 רישום תאגיד )חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות רשומה( ונסח חברה עדכניתעודת   .3.2

 רשות התאגידים. של האינטרנט אתר  דרך להפקה הניתן החברות רשם של

א .3.3 כנספח  המצורף  בנוסח  שכר 3תצהיר  להם  ושילם  כדין  זרים  עובדים  העסיק  המציע  לפיו   '

גופים ציבוריים )אכיפת   ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום לפי חוק עסקאות 

 . 1976מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו 

 . להצטרפות למאגר הסף של המציע בתנאי הוכחה בדבר עמידתונספח  .3.4

 השתתפות במאגר  .4

  ג'( להגיש הצעת מחיר לפרסומים בנוסח המקובל בחברה )נספח כל ספק ידרש .4.1

 בתוקף לשישה חודשים לכמות פרסומים / לתקופה.הצעת המציע תהיה  .4.2

 רק פניות בכתב מאת הגורם המקצועי בחברה, יחייבו את החברה לצורך הזמנת השירותים.  .4.3

נמצאו  .4.4 שהצעותיהם  במאגר  הספקים  עם  ומתן  משא  לנהל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 

 מתאימות לכניסה למאגר, בכפוף לכל דין. 

 

 הליך בדיקת הספקים במאגר   .5

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד :  בדיקת עמידה בתנאי סף  -שלב ראשון   ✓

החברה  תהיה רשאית  , ביחס לעמידתן בתנאי הסף.  להצטרפות למאגר  האחרון להגשת ההצעות

לבדוק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הפרטים הבאים לגבי המציע או ספק השירותים שהצטרף  

ו לספק את השירותים נשוא ההליך, ולהביא אמינותו וכישורי  למאגר, לפי העניין ובכלל זה: ניסיונו,

 את ממצאי הבדיקות הללו במסגרת שיקול דעתו לגבי קביעת נותני השירותים לחברה.  

 

שני ✓ )  -שלב  ההצעה  מחיר  מטלה   מחיר(  100%בדיקת  הסף   לכל  בתנאי  עמדה  אשר  הצעה  רק 

ציון המחיר יובהר,  הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא של בדיקת מחיר ביחס לכל מטלה .  
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ש  100%מהווה   באופן  המשוקלל  ההצעה  הנמוכה מציון  המשוקללת  ההצעה  בעל  במאגר  הספק 

, נייה למטלהלפי פ  לחברהשתוגש    גדול ביותר, כפיה ביחס לצבר הזמנות  הצעת המחיר  ביותר, או  

 תקבל את הניקוד המקסימאלי ושאר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אליה.

ו/או על פי כל קמת המאגר על פי מסמכי ה  חברההליך בחירת הזוכה יעשה בכפוף לכל זכות של ה .5.1

ובכלל זה, רשאית החברה לפצל צבר הזמנות למתן השירותים לפרסום ו/או לבצע פרסום אחד   דין

 .  או יותר, לפי שיקול דעתה של החברה ולפי צרכיה

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא, לפי שיקול דעתו, בלתי סבירה בשל תנאיה או    תרשאי  החברה   .5.2

נע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים מו  החברה באופן שלדעת  הליךבשל חוסר התייחסות לתנאי ה 

 . ויציאה מהמאגר בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה

הצעת מחיר   .5.3 הגשת  או למטלה מסוימת  אי  שינוי  כל  ו/או  מילוי  השלמת מקום הטעון  אי  ו/או 

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף   הליךתוספת שייעשו במסמכי ה

ובי ההצעה  המסמכים  לפסילת  לגרום  עלולים  אחרת,  דרך  בכל  או  לוואי  במכתב  והוצאה ן 

של  מהמאגר,   הבלעדי  דעתו  לשיקול  נתונה  זה  בעניין  את    תשומר  החברה    .החברהוההחלטה 

 הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שאינו אמת ו/או מטעה.

וזאת אם יתברר, המאגר לספק  נשוא  שירותים  המטלות למתן  שלא למסור    ת היה רשאית  החברה   .5.4

ובמקרה שהמשתתף הנו תאגיד, ספק  על פי בדיקות כי לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם ה

, לפי  תהיה רשאיתהחברה  כך גם    דים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.לרבות עם היחי

 ניסיון עבר רע בהתקשרויות דומות.   חברהשיש לספק הבלעדי, שלא להכריז על  השיקול דעת

עם   .5.5 באופן מלא  פעולה  ולשתף  לסייע  בהגשת הצעותיהם   החברה .  החברההמציעים מתחייבים 

המציע אינו משתף פעולה   האם לדעתואף להוציאה מהמאגר  שלא לבחור הצעה    ת הא רשאית

לברר פרטים אודות המשתתף    תמתחייב  האינ  החברה   ו/או עם מי מטעמו.  החברה  באופן מלא עם  

 והוא רשאי לעשות כן, במידה שיראה לנחוץ, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

של מציע אשר לא מסר   ההבלעדי הצע  הלפסול לחלוטין על פי שיקול דעת  ת הא רשאיתהחברה   .5.6

לעיונו אישור או מסמך שנדרש על ידו כאמור או שלא להתחשב בנתון שנמסר על ידי המציע ואשר 

 . החברה ביחס אליו התבקש אותו מסמך או אישור שלא הומצא לשביעות רצון 

של   .5.7 כלשהי  התחייבות  משום  זו  בהזמנה  לראות  ההתקשרות   החברה  אין  למתן   לביצוע  ו/או 

לא או לספק, לפי העניין,  ולמציע  את המאגר,  ההליך ו/או  לבטל את    תרשאיהחברה    .השירותים

 ו/או מי מטעמו בגן כך. החברה תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מן 

 רה.  כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה, יחולו על המציע ולא יוחזרו לו בשום מק  .5.8
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 הודעה על הזכייה וההתקשרות .6

 . החברה של  מכרזיםהצעות המציעים תובאנה בפני ועדת ה .6.1

 .על כך בדוא"ל כל ספק שנבחר להצטרף למאגר הודעהתימסר לרשימת הספקים עם קביעת  .6.2

 מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בדוא"ל.    .6.3

במידה והמציע הצטרף   .מטעמושל הגורם המטפל  דוא"לצרף להצעתו כתובת באחריות המציע ל  .6.4

   למאגר, הצעות יוגשו באמצעותו.

הצעת המחיר אינה בגדר בכפוף לתקנות חובת המכרזים  בכל מקרה, ידוע ומוסכם על המציעים כי   .6.5

אשר   החברה של  מכרזים פרט חסוי וכי ההחלטה בדבר חיסיון פרט כל שהוא נתונה בידי ועדת ה

 תשקול את עמדת המציע אך אינה מחויבת לקבלה. 

 

   ניגוד עניינים / סודיות / בעלות: .7

עני .7.1 בניגוד  במציע  ששולט  מי  ו/או  מציע,  ימצא  ו/או ינילא  האחרים  עיסוקיהם  בשל  לרבות  ם, 

ו/או למי מטעמו ביחס  לו  ו/או אישיים שיש או היו  התחייבויותיהם האחרות בין עם עסקיים 

ל משתתף לפרט במסמך בכתב כל קשר כאמור המעלה חשד לניגוד עניינים, אשר לחברה. על כ

מוקדם ככל האפשר יכלול את מהות הקשרים, מועדם, וכל פרט נחוץ בקשר אליהם, ולהמציאו  

לבחינת החברה. החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם יש בקשר כאמור משום ניגוד 

 .או במאגר הליךעניינים המונע את השתתפות ב 

, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין נשוא מתן השירותים  בפרסומים  זכויות הבעלות .7.2

 הליך אינם רשאים לעשות במסמכי ה  הליךשייכות לחברה המציעים ב  הליךוסוג שהוא במסמכי ה

 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעותיהם או לצורך ביצוע ההתקשרות עם החברה. 

 או מי מטעמו לא יעשו שימוש במידע  שיגיע לידיעתם במסגרת השירותים. הספקים .7.3

שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך   ולא יעש  הספקים במאגר .7.4

 . מתן השירותים

,  chen@mccp.co.il לדוא"ל  בכתב בלבדזה, רשאי לפנות    הליךת בקשר למציע המבקש הבהרו .7.5

"  12:00, עד השעה  1.2211.עד ליום  פניות כאמור תתקבלנה   המועד האחרון להגשת  )להלן: 

הבהרה של  שאלות  האינטרנט  באתר  יפורסם  ההבהרה  לשאלות  מענה  תחת החברה"(.   ,

ה  ימי עבודה. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של   2, תוך  הליךהרובריקה של 

ל והבהרות  שינויים  בעדכונים,  הצעותיהם.  הליךהחברה  הגשת  רק תשובות  , טרם  כי  יובהר, 

 .  החברה בכתב תחייבנה את 
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וכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת   הליך הצטרפות למאגררשאי לבטל את    החברה   .7.6

ולא יוחזרו לו בשום מקרהההצעה,   אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות   .יחולו על המציע 

 כלשהי של החברה  לביצוע התקשרות או לכתב מטלה לצורך מתן שירותים לחברה.

 אופן הגשת ההצעות   .8

 ומספר  המאגרשם    רקיש להגיש את ההצעה בשתי מעטפות נפרדות סגורות עליהן יהיה רשום   .8.1

 (, כדלקמן:  ללא שם ו/או סמל המציע)ההליך 

, הצעת המציע(   –ג'  )בנספח  ההצעה הכספית המוצעת על ידי המציע  -1מעטפה מספר   ✓

 הכוללת עותק מקורי אחד.

מספר   ✓ ה  -2מעטפה  מסמכי  יתר  נספחלמ  הנדרשים,  הליךכל  המציע -ג'    עט    הצעת 

 אשר תוגש בעותק מקורי אחד.   )ההצעה הכספית(,

לכך, שהמציע בחן את מלוא מסמכי ה .8.2 ידי המציע, תהווה ראיה חלוטה  על   הליך. הגשת הצעה 

יהיה מנוע מלטעון כל טענה בקשר עם הגשת הצעתו, לרבות, אך  וכל ספק שיבחן למאגר  המציע  

 הבנה מוטעית, ספק, טעות וכיו"ב.לא רק, בגין חוסר ידיעה, 

להגיש לתיבת ה .8.3 יש  א'  4, בכתובת ברחוב הצורן  החברה  משרדי  ב  המצויה  מכרזיםאת ההצעה 

 . (1, קומה 7נתניה )מעלית מספר 

 . 12:00ה בשע 1.2216. -ה  הינו ביום להצטרפות למאגר  המועד האחרון להגשת הצעות .8.4

, בטלפון  חן כהן  ההצעות באמצעות הטלפון עם  את מועד ההגעה למשרד לצורך הגשת  יש לתאם   .8.5

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון    .    chen@mccp.co.il ו באמצעות הדוא"לא  ,  4779433-09

 . להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף

 

 בברכה,                                                            

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ                                                             
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 ' 1נספח א 

 הצהרה בדבר מעמד משפטי

 ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהלן: על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, 

 א. מעמד משפטי  

אגודה  חברה בע"מ 

 שיתופית

שותפות 

 רשומה

לא  שותפות 

 רשומה

פרטי   משתתף 

 הליך ב

 טבלה ד'  -טבלה ב' ו טבלה ב',ג', ד טבלה ב' וג' ב' וג'  -טבלה

 ד'  -ב' ו

 

 ב. פרטים כללים 

 החברות.ש לצרף תדפיס מרשם ישם משתתף :____________  *

  כתובת 

  טלפון+ נייד+ פקס

 

 ג. שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ /אגודה שיתופית/שותפות רשומה( 

 דוגמת חתימה      מס' תעודת זהות   שם משפחה  שם פרטי

    

    

    

 פרטי( הליךד. שמות השותפים )שותפות רשומה או משתתף ב

 דוגמת חתימה      מס' תעודת זהות   שם משפחה  שם פרטי
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אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים 

 ועדכניים. 

 

        __________        __________    __________            _____________ 

 שם משפחה                          תאריך                             חתימה                שם פרטי 
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 ' 2נספח א 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה 

הח"מ נושאאני  מורשה\____  מס______  ת"ז  מס’   ית\ת   _____ מטעם  חתימה 

וכי אהיה המציע" - זיהוי/ח.פ._________)להלן לומר את האמת  עלי  כי  "(.לאחר שהוזהרתי כחוק 

                   -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\צפוי

בר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בד

ככל  החברה,  על  החלים  ההרחבה  וצווי  הקיבוציים  ההסכמים  להלן,  כהגדרתם  העבודה  דיני  לפי 

 שחלים הסכמים או צווים כאמור.

המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות  

 זה. הליךההתקשרות נשוא  לעיל במהלך כל תקופת 1בסעיף 

זה, בשל   הליךהמציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה ב

זה ע"י מפקח   הליךהפרת דיני העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה ב

נסות בשל הפרת דיני  , ביותר משני ק1985-לחוק העבירות המינהליות , התשמ"ו  5שמונה לפי סעיף  

ולחילופין חלפה שנה ממועד   1987-העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.  3כי חלפו  -ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר

השנים שקדמו  המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש  

 זה.                                                                                  הליךלהגשת ההצעה ב

המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל  

 הוראות הדין בעניין עובדים זרים.

 נחשבים לקנסות שונים.        –אך במועדים שונים  -אותה עבירה ידוע לי כי מספר קנסות בגין

 - לעניין תצהיר זה 

העבודה" התשכ"ט -"דיני  לעבודה,  הדין  בית  לחוק  השנייה  בתוספת  המפורטים  ,  1969-החיקוקים 

                                                            אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.                                                      

מצהיר תוכן \הנני  וכי  חתימתי  היא  זה  גיליון  בשולי  המופיעה  החתימה  כי  הוא_____  שמי  כי  ה 

 הצהרתי אמת.

 _________________                                                 ______________ 

 שם המצהיר +חתימה                                                                        תאריך
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 אימות חתימה

 

רשומה    החברה___________________  כי  בזאת   מאשר  עו"ד______________  הח"מ   אני 

בשם  ולהתחייב  להצהיר  מוסמך   ________________________ ה"ה  וכי  דין  עפ"י  בישראל 

 החברה הנ"ל. 

 

מאשרכמו   אני  במשרדי \כן  בפניי  הופיע  בשנת_______  בחודש______  ביום_____  כי  ה 

זהות______________ ה"ה מס’  כי    \ ב_____________  שהזהרתיו  ולאחר  אישית,  לי  המוכר 

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על  

   תו.תצהירו ואישר את תוכנו ואמית

 

 חתימה:__________________       תאריך: _________________ 
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 ' 3נספח א 

שכר  מס,  חובות  תשלום  חשבונות,  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לעניין  תצהיר 

 1976-והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו  מינימום

"( מצהיר בזאת  המציע)להלן: "זה    הליךאני מר_____________, ת"ז _____________, המציע ב

(  1976  - ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2כי המציע ו/או בעל זיקה למציע )כמשמעו בסעיף  

ו/או לפי   1987  -לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

ואם הורשעו   1991 ים(, התשנ"א חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנ

 עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפו שנתיים ממועד ההרשעה האחרונה.  2-ביותר מ 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

 __________________________                _________________ 

 שם המצהיר+ חתימה תאריך                                                

 מותאי

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ"ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי  

עליו להצהיר את   כי  ולאחר שהזהרתיו  נושא ת"ז  ____________,  את מר ______________  

תצהירו ואישר את  האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על  

 תוכנו ואמיתתו. 

 

 

 __________________________                __________________ 

 תאריך                                                חתימת עו"ד + חותמת  

 לתאגיד -אישור עורך דין 

ה"ה ______________,  ני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי  א

המציע   _______________ חברת  את  לחייב  בחתימתו  המורשה   ,___________ ת"ז 

 ב___________ )להלן: "המציע"( בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין. 

 ____________________                                            __________ 

 חתימה + חותמת                                                תאריך                
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 הצעת המציע - ' 4נספח א 

 לכבוד  

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ 

ונספחיו אנו מסכימים לכל האמור בהם,   הליךלאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ה .1

למתן שירותי פרסום    2-22  מספר  פומבי  הליךלומתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית  

 .  באינטרנט )דיגיטל( ובעיתונות כתובה 

, ובזאת מצורפים האישורים הליךאנו מצהירים על כי אנו מקיימים אחר כל התנאים כנדרש בתנאי ה .2

 והאסמכתאות על כך.  

את   .3 כוללת  שלנו  המחיר  הכלל, הצעת  מן  יוצא  בלי  העלויות  השירותים   כל  כלל  במתן  הכרוכות 

  , נספחיו, צורפותיו וההסכם מכוחו.הליךהמפורטים במסמכי ה

ות.  שינויים או מחיקבלבד, ללא תוספת,  המצורפת  המציע יגיש את הצעת המחיר בהתאם לטבלה   .4

רשאית   מכרזיםעל המציע למלא את המחיר עבור כל אחד מהשירותים המפורטים בטבלה. ועדת ה

ל המפורטת  מהטבלה  שונה  במתכונת  שהוגשה  מחיר  הצעת  תוספותהלן לפסול  הכנת  כולל  או    , 

 או שלא מולאו בה המחירים עבור על אחד מהרכיבים. ו/ מחיקות בטבלה

"קו" או "איקס" עבור אחד הרכיבים תביא לפסילת ההצעה על  " או סימון  0הצעת מחיר בגובה " .5

 הסף.

חודשים עם אופציה של   3הצעת מחיר תחייב את המציע אם יבחר לצורך הצטרפות למאגר לתקופה   .6

 החברה להאריך את התקופה לשלושה חודשים נוספים.  

 עדכנית .תנאי להמשך השתתפות במאגר מותנה בכך שהמציע ישלח לפי דרישה הצעת מחיר  .7

 :חתימות     

 ם המציע/מורשה החתימה:___________________    ת"ז:______________ ש

 ____________________  חותמת תאגיד:_____________________ :חתימה

 שם המציע/מורשה החתימה:___________________    ת"ז:______________ 

 __________________ ____________________  חותמת תאגיד:___:חתימה

 אימות חתימות 

כי   בזאת  מאשר   __________ מ"ר    ,________________ עו"ד    , הח"מ  המציע   אני 

ה"ה __________   וכי  בישראל  כדין  לעיל, רשום  ____________  -ו____________, החתום 

 כן ולחייב את המציע בחתימותיהם. אשר חתמו בפניי מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות  

                _______________________________________ 

 תאריך                                                      חתימת עו"ד + חותמת  
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 ' 5נספח א 

 הצהרת המציע

 

 תאריך __________          לכבוד  

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ 

 א.ג.נ., 

 נוסח הצהרת המציע

 2-22  מספר למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטלי( ובעיתונות כתובה  הליך הקמת מאגר .1

ויודעים את כל הפרטים   הליךבחינה זהירה את כל מסמכי האנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו  

זה    הליךהנוגעים לביצוע העבודות והאפשרויות לביצוען, מציעים בזה לבצע את העבודות בהתאם לאמור ב

 ולפי המחיר שננקב על ידינו כשכר ההסכם וכן, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

 .והגשנו את הצעתנו בהתאם ונספחיו הליךבמסמכי האנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור  .2

ולא נציג תביעות או דרישות, לרבות כאלו המבוססות על אי   הליךאנו מסכימים לכל האמור במסמכי ה  .3

 ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

תהיה לנו כל טענה כלפי ולא    ,  הליךהננו מצהירים כי ידועה לנו כל האינפורמציה המצורפת למסמכי ה .4

  בגין מידע זה גם אם אין הוא תואם את המצב הקיים בשטח. החברה 

, כי הצעתנו זו עונה על כל הליךאנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים ב .5

ה שבמסמכי  לתנאים   הליךהדרישות  בהתאם  ההתקשרות,  את  לבצע  עצמנו  על  מקבלים  אנו  וכי 

 ובהסכם ונספחיהם.  הליךהמפורטים ב

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .6

, לרבות  הליךהננו מסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות ה .7

 ח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות. עמידה בלו

שכר ההסכם המבוקש על ידינו עבור ביצוע העבודות, הינו כמפורט בהצעתנו והוא מהווה מחיר סופי,  .8

מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או 

 .הליךהנובעות בביצוע העבודות, על פי מסמכי ה

, ניתנת בזאת לאחר שקראנו היטב  ג'מצהירים כי בזה, כי הצעת המחיר המוצעת על ידינו, בנספח  אנו   .9

 זה.   הליךונספחיו, והיא מתייחסת לכל סוגי השירותים הנדרשים ב הליךאת כל מסמכי ה
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 הננו מצהירים כי ידוע לנו שלשכר זה לא תתוסף כל הצמדה למדד. .10

כל   .11 את  עצמנו  על  מקבלים  האנו  במסמכי  הכלולים  והתנאים  הסתייגות   הליךההתחייבויות  כל  ללא 

 שהיא.

  .הליךהצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כאמור במסמכי ה .12

החלטת החברה בדבר צירופנו למאגר נותני השירותים ו/או על כל פניה מאת החברה לצורך אם תתקבל   .13

הודעה/ות ( ימי עבודה מיום קבלת  7)  שבעהאנו מתחייבים, כי בתוך    שירותיםהגשת הצעת מחיר למתן ה

 כאמור, תוגש הצעת מחיר / עדכון להצעת מחיר מטעמנו לצורך מתן השירותים

 

 ____________________    __________________________ 

 ע חתימה וחותמת המצי      תאריך
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 תנאי הסף -כתנאי להצטרפות למאגר ניסיון המציע  -' 6נספח א 

 פירוט הניסיון המקצועי, לפיו:  .1

פרסום באינטרנט    ( שנים לפחות במתן שירותיישלוש)  3"על המציע להיות חברה בעלת וותק מקצועי של  

שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, שירותי   3- ובכלל זה, "המציע ביצע במהלך ה  .)דיגיטל( ובעיתונות כתובה

גופים   3  -לפחות ל  מכרזיםפרסום באינטרנט )דיגיטל( ובעיתונות כתובה עבור גופים ציבוריים לרבות פרסום  

 ציבוריים 

 

 

ניתנו    לגופים ציבוריים שניתנו  םשירותיהתיאור ופירוט  בהן  השנים 

לצייהשירותים   ן )יש 

וסיום   התחלה  תאריך 

 במתן השירותים( 

ניתנו  עבורו  הלקוח  פרטי 

של   טלפון  פרטי   + השירותים 

 איש הקשר מטעם הלקוח 
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 1נספח ב

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות  

 תאריך           לכבוד

 "( החברה)להלן: " החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

 א 4רח' הצורן 

 נתניה 

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ואי הוצאת מידע מהחברה 

)להלן: בע"מ  התיכון  הים  חוף  מצוקי  להגנות  הממשלתית  מעוניינת  החברה"  והחברה   )"

פרסום באינטרנט   שירותיהקמת מאגר למתן  ל  2-22  פומבי    הליך מכם במסגרת  להתקשר ע

 "(; הליך)להלן: "ובה תובעיתונות הכ )דיגיטל

 

 הואיל 

___________ השירותים  ה   _____ונותן  במסגרת  פרסום לספק    הליךזכה  לשירותי 

 . באינטרנט )דיגיטל ובעיתונות הכתובה

 הנני מתחייב כדלקמן: המציע ובשם כל אחד מבין נותני השירותים במציע 

 והואיל 

לא להעביר לאחר כל מידע שהגיע אליי מהחברה ו/או בקשר אליה שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין   .1

)להלן:      בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך לחברה ו/או הנודע לחברה ו/או לפעילויותיה  

 "(. המידע"

לא הגבלת זמן לא אגלה לכל  או לאחר מכן ל  הליךהנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים נשוא ה .2

אדם ו/או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או 

   .אלא בהתאם להוראות החברה לצורך מתן השירותים דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהוא

ו לראות מידע או חלק ממנו,  לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לקבל ו/א .3

 בלבד.   הליךשכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך מתן השירותים נשוא ה

  שקשור בתכולת העבודה יעשה רק לאחר אישור בכתב של הגורם המוסמך בחברה.פרסום כל  .4

בפועל במתן השירותים נשוא להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים   .5

   .הליךה

   ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.  הליךלא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע למתן השירותים נשוא ה .6

עלו להוות הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך מתן השירותים ומסירתו לאחר   .7

 . 1981 -הגנת הפרטיות התשמ"אוחוק  1997 –עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 

 :____________________ מת  תוחו  חתימה  שם נותן השירותים:______________ 
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 נספח ג' 

 ומודעות דרושים ומודעות שונות בעיתונות  מכרזיםפרסום הצעת מחיר ל

יחידת   אופי המודעה 

 מידה

 הערות  הצעת מחיר 

    ()מודעה ציבעונית מכרזים

וכלכליסט מודעת    –  גלובס    מכרזים פרסום 

   מכרזיםבמדור 

"1   

    דרושים )מודעה ציבעונית(

במשך    יימי שלישי וחמיש  – פרסומים    4  –גלובס  

 שבועיים 

"1   

במשך    יימי שלישי וחמיש  – פרסומים    4  –גלובס  

 שבועיים 

   עמוד  1/2

ימי שלישי וחמישי במשך    – פרסומים    4  –גלובס  

 שבועיים 

   עמוד  1/8

ימי שלישי וחמישי במשך    – פרסומים    4  –גלובס  

 שבועיים 

   עמוד  1/4

אחרונות    שלישי    –פרסומים    4  –ידיעות  ימי 

 ושישי במשך שבועיים 

"1   

אחרונות    שלישי    –פרסומים    4  –ידיעות  ימי 

 ושישי במשך שבועיים 

   עמוד  1/2

אחרונות    שלישי    –פרסומים    4  –ידיעות  ימי 

 שבועיים ושישי במשך 

   עמוד  1/8

אחרונות    שלישי    –פרסומים    4  –ידיעות  ימי 

 ושישי במשך שבועיים 

   עמוד  1/4

ימי שלישי ושישי    –פרסומים    4  –ישראל היום   

 במשך שבועיים

"1   

ימי שלישי ושישי    –פרסומים    4  –ישראל היום   

 במשך שבועיים

   עמוד  1/2

שלישי ושישי  ימי    –פרסומים    4  –ישראל היום   

 במשך שבועיים

   עמוד  1/8
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יחידת   אופי המודעה 

 מידה

 הערות  הצעת מחיר 

ימי שלישי ושישי    –פרסומים    4  –ישראל היום   

 במשך שבועיים

   עמוד  1/4

ימי שלישי ושישי במשך    –   פרסומים  4  –מעריב   

 שבועיים 

"1   

ימי שלישי ושישי    –  פרסומים  4  –מעריב הבוקר   

 במשך שבועיים

1 "   

ימי שלישי ושישי במשך    –   פרסומים  4  –מעריב   

 שבועיים 

   עמוד  1/2

ימי שלישי ושישי   –  פרסומים  4  –מעריב הבוקר    

 במשך שבועיים

   עמוד  1/2

ימי שלישי ושישי במשך    –   פרסומים  4  –מעריב   

 שבועיים 

   עמוד  1/8

ימי שלישי ושישי   –  פרסומים  4  –מעריב הבוקר  

 במשך שבועיים

   עמוד  1/8

ימי שלישי ושישי במשך    –   פרסומים  4  –מעריב   

 שבועיים 

   עמוד  1/4

ימי שלישי ושישי    –  פרסומים  4  –מעריב הבוקר   

 במשך שבועיים

   עמוד  1/4

   1" ימי שישי   2ב  פרסומים 2 –עיתון מקומי 

   עמוד  1/2 ימי שישי  2ב  פרסומים 2 –עיתון מקומי 

   עמוד  1/8 ימי שישי  2ב  פרסומים 2 –עיתון מקומי 

   עמוד  1/4 ימי שישי  2ב  פרסומים 2 –עיתון מקומי 

   " 1 ימי שישי 2ב  פרסומים 2 – 2עיתון מקומי מס' 

   עמוד  1/2 ימי שישי  2ב    פרסומים  2  –    2עיתון מקומי מס'  

   עמוד  1/8 ימי שישי 2ב  פרסומים 2 – 2עיתון מקומי מס' 

   עמוד  1/4 ימי שישי  2ב    פרסומים  2  –    2עיתון מקומי מס'  

    צבעוניות  -מודעות שונות

   עמוד 1 פרסום בודד  –ידיעות מקומי  

   עמוד  1/2 פרסום בודד  –ידיעות מקומי  
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יחידת   אופי המודעה 

 מידה

 הערות  הצעת מחיר 

   עמוד  1/4 פרסום בודד  –ידיעות מקומי  

   עמוד  1/8 פרסום בודד  –ידיעות מקומי  

   עמוד 1 פרסום בודד  –  

   עמוד  1/2 פרסום בודד  –מקומי 

   עמוד  1/4 פרסום בודד  –מקומי 

   עמוד  1/8 פרסום בודד  –מקומי 

   עמוד 1 פרסום בודד –מקומון של מעריב  – 

   עמוד  1/2 פרסום בודד –מקומון של מעריב  –  

   עמוד  1/4 פרסום בודד –מקומון של מעריב  – 

   עמוד  1/8 פרסום בודד –מקומון של מעריב  –  

    מודעות אבל

   " 7.5 אמצע שבוע –ידיעות אחרונות 

   " 7.5 ידיעות אחרונות סוף שבוע

   " 7.5 מעריב היום אמצע שבוע 

   " 7.5 היום  סוף שבועמעריב 

   " 7.5 אמצע השבוע  –ישראל היום 

   " 7.5 סוף שבוע –ישראל היום 

ב ערבית  מודעה  שבוע  שפה  פרסום    –בסוף 

 ערביתבודד.מחיר כולל תרגום ל

   עמוד 1

  פרסום בודד.מחיר   –ית בסוף שבוע  ערבודעה במ

 יתערבולל תרגום ל כ

   עמוד  1/2

פרסום בודד.מחיר    –בסוף שבוע    ערביתמודעה ב

 ערביתכולל תרגום ל 

   עמוד  1/4

  פרסום בודד.   –בסוף שבוע    שפה ערביתמודעה ב

 ערבית מחיר כולל תרגום ל

   עמוד  1/8

 מחיר ליחידה לא כולל מעמ  .1

 מחיר כולל עריכה גרפיקה ותרגום לערבית  .2

 תנאי תשלום ............. .3
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_____________________                       ________________  יך:  רתא החותם:   שם 

 

 

______________   : ________________________                         חתימה   חותמת: 

 

 

 


